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Årsberetning fra Dansk Hovawart Klubs avlsudvalg 

v. Tanja Andersen og Vibeke Stengaard 

 

Allerførst velkommen til Tanja Andersen, der er nyt medlemmer af avlsudvalget (AU). Tanja tager sig af alle 

henvendelser og sørger for at de bliver besvaret hurtigt, samt øvrig korrespondance. Joy Breinstrup 

fungerer, som konsulent for AU, når mentalbeskrivelserne inddrages i vurderingen af en foreslået parring, 

samt ved vurderinger af genetiske problemstillinger.   

AU’s fornemmeste opgave er at råde og vejlede klubbens opdrættere, når der skal findes egnede hanner til 

deres tæver. AU risikovurderer kombinationer i forhold til racestandarden. Den kan man bl.a. nærlæse på 

DKK’s hjemmeside. Vi forsøger, at nå hele vejen rundt - på det sygdomsmæssige, brugsegenskaber, 

mentalitet etc. Det er mange informationer, der skal indsamles til vurderinger af bedste match mellem han 

og hunhund. Alle informationer bidrager til at kunne anbefale det bedst mulige match, så det ender med 

gode og sunde hovawarts. 

Igen i år har det ikke skortet på henvendelse fra opdrættere, som ønskede at få et kuld hvalpe. Siden 

generalforsamlingen er vi i avlsudvalget ofte blevet spurgt til råds i forhold til at finde de rigtige 

avlspartnere, eller få lavet en sundhedsprofil på ønsket avlspartner, og også om avl og opdræt generelt.  

I 2018 har kun to kuld set dagens lys men der var mange flere parringer uden at det er resulteret i hvalpe. 

I 2019 er der indtil nu født et kuld - se tabellen.  

Kennel Han 
Tæve 

Farve HD/AD Mentalbeskrevet 
UM=RZV’s ZTP 

Forventet 
fødselsmåned 
(Hanner + Tæver) 

     2018 - 2019 

2018      

The Taveling Hovi Daico ut´t Duvelsmoor  
Hooge von der Lembecksburg 

SM 
SM 

A/0 
A/0 

HK (HZD) 
AK 

05.05.2018 
2H/3T 

Hovafreudes CLEOHOV's Aktan 
Hovafreudes Smilla 

SM 
SM 

A/0 
A/0 

AK 
AK 

19.11.2018 
3T 

      

Cleohov’s Ussi Las Ksiezniczek    Tom 

 - Dotti vom Drei Rutenberg    Tom 

Cleohov’s Angie Ala Trzy Wiedzmys    Tom 

 
2019 

     

HoviBonitas Cody vom Wittegrund 
Cleohov’s Accra 

SM 
SM 

A/0 
A/0 

ZTP 
AK+ZTP 

Marts 
Tom 

Hovahome Caju vom Vadruper Biber 
Gritt von der Lembecksburg 

B 
SM 

 AK 
AK 

06.01.2019 
3H/7T 



 

Som altid annoncerer avlsudvalget de parringer og fødsler der måtte være, på klubbens hjemmeside, og det 

lige så snart opdrætterne indrapporterer dem. P.t. er der ingen problemer med afsætning, tvært imod – 

købere er skrevet op til kommende hvalpe, som desværre ikke kommer. 

Henvendelser fra udlandet 

Der har været henvendelser fra Finland, Tyskland og Nederlandene om hanhunde, der i blandt 

Hovavængets Chaplin, Nabacu Palacowe Pieknosci og Cleohovs Aktan, som er blevet fædre til flere kuld. 

Importer i 2018 

I alt seks, hvoraf tre fra Tyskland, en fra Sverige, en fra Finland og en fra Slovakiet. 

Tiltag i 2018 

Opdateret liste over ”Avlshanner”. De øvrige IHF-lande har efterlyst en liste over Avlshanner i Danmark. 

Listen bliver løbende opdateret og ligger på klubbens hjemmeside.  

Elektronisk online skema ”parringsforespørgsel” til tæveejere, der ønsker råd og vejledning ved valg af 

hanhund til et kommende kuld hvalpe. Se bilag til denne årsberetning. 

En ”Pixibog” med ”Ofte stillede spørgsmål” i forbindelse med avl og opdræt. Den mangler en sidste 

korrektur før den kan blive lagt på klubbens hjemmeside. 

En ”Avlsstrategi” er på vej. Den baseres på reglementer fra FCI, DKK; IHF, samt klubbens eget 

kåringsreglement. 

Sidst og ikke mindst et elektronisk online skema til ”indberetning af sygdom og dødsårsag”. Fra oktober til 

nu er der kommet syv indberetninger. Disse indberetninger behandles fortroligt. Jo, flere informationer vi 

har – jo større mulighed for at foretage de bedst mulige parringskombinationer. 

Et meget stort ønske fra avlsudvalget er en fælles platform til at gemme data på. Vi har mange 

informationer liggende som f.eks. de førnævnte indberetninger om sygdomme og dødsårsag, hvalpe tests 

og udvidede mentalbeskrivelser, stamtavler, udredninger og risikovurderinger, testresultater fra hunde, 

som vi har vurderet. Der arbejdes på sagen, men det kan ikke gå hurtigt nok.   

Fremtiden 

Udover at få udarbejdet en ”Avlsstrategi” ønsker avlsudvalget også at gøre reglerne om optagelse på 

hvalpelisten og avlsudvalgets ”ansvar” mere præcist. Ligesom ”avlsudvalgets anbefalinger” også skal 

præciseres. 

Vi ønsker også AK reglementet ændret, i det AK af hundene i dag kan kun opnås i Danmark med en udvidet 

mentalbeskrivelse under DKK eller en ZTP under RZV. Ifølge IHF-reglerne sidestilles den svenske og den 

norske mentalbeskrivelse på flere punkter med ZTP. Derfor bør vi få ændret kravet om, at alene ZTP kan 

sidestilles med den udvidede mentalbeskrivelse.  



 

 

 

Hvis vi i DHK ikke acceptere den svenske og Norske mentaltest på sammen linje som en ZTP, så har vi 

problemer med både hvalpeliste og at få blåstemplet stamtavlen, da vi ikke betragter de svenske hanner 

som avlskåret. Og det kræves det ifølge vores egene regler at begge forældre dyr er.  

 

IHF-mødet 2018 

I 2018 var det mit fjerde IHF-møde i Lyon, Frankrig. Desværre var der ikke det samme konstruktive 

samarbejde i Lyon, som året før i Trelleborg, Sverige. Det blev ødelagt af tyske uenigheder om indlevering 

af forslag til ændring af racetandarden til FCI. Der er referat af mødet i vores klubblad Nr. 4. december 

2018.  

Til sidst skal atter lyde en tak til vores udenlandske kollegaer i IHF’s avlskommitter. De står altid parate med 

viden og hjælp til at løse de opgaver vi måtte blive stillet overfor. En uvurderlig gensidig hjælp i 

bestræbelserne på i fremtiden at få en fysisk, som psykisk, sund, racetypisk hovawart. 

 

Dansk Hovawart Klubs Avlsudvalg 

 

Tanja Andersen Vibeke Stengaard 

  



Interne bilag til årsberetningen – hører ikke med til beretningen. 

Regler for optagelse på hvalpelisten i Dansk Hovawart Klub 

Begge forældredyr har fået ”det blå stempel” for den planlagte parring og: 

• er fotograferet for hofteledsdysplasi (HD) og godkendt med status A eller B 
• har  gennemført en DKK-mentalbeskrivelse eller tilsvarende udenlandsk test 
• er blevet bedømt af en IHF godkendt dommer og opnået min.  ”very good”, tidligst fra hundens 

fyldte 15 mdr. 
• at parringen er anbefalet af Avlsudvalget (Risikovurdering foretaget og resultat er at der ikke ses 

noget til hinder for kombinationen for det planlagte parringstidspunkt) 

Opdrætteren kan komme på hvalpelisten fra fødselstidspunkt, når opdrætter har: 

• har fremsendt meddelelse om fødsel til Avlsudvalget. 

Fra 1. april 2013, er opdrætterne fritaget for at betale gebyr for hjælp fra AU og optagelse på hvalpelisten. 

Kuldet slettes automatisk, når hvalpene er 2 måneder gamle – medmindre andet bliver meddelt. Herefter 
kan optagelse forlænges gratis med én måned af gangen – dog max til hvalpene er 4 måneder gamle. 

Regler for en opdrætters anvendelse af parringspartner inden for IHF-landene: 

Begge forældredyr skal ud over ”det blå stempel”: 

• have bestået den udvidede mentalbeskrivelse og fået betegnelsen Avlskåret (AK) 
• have en øjenlysning (ECVO-attest), uden påvisning (fri) 
• have en anbefalet risikovurdering af begge landes Avlsudvalg 

 

Fra dette link har jeg fundet følgende på DKK https://www.dkk.dk/alle-emner/opdræt/avlsrestriktioner 

Ifølge DKK:  

Skal begge forældre opfylde avlsrestriktionerne, for at hvalpene kan få en Basis Plus-stambog? 

Ja. Begge forældre skal opfylde såvel racens avlsrestriktioner som avlsanbefalinger for at få en Basis Plus-

stambog. 

Hvad gør jeg mht. avlsrestriktionerne, når jeg benytter en udenlandsk hanhund?  

DKK anerkender som udgangspunkt sundhedsresultater, som er godkendt af undersøgelseslandets 

kennelklub.  

Det påhviler ejeren selv at indhente sundhedsresultater og kontrollere i undersøgelseslandets kennel 

klub, om disse kan godkendes i DKK. Hvis hunden f.eks. er undersøgt i Finland, kan resultatet kun 

registreres i DKK, hvis Finsk Kennel Klub også kan godkende resultatet fra undersøgelsen. 

https://www.dkk.dk/alle-emner/opdræt/avlsrestriktioner


Nogle racer har særlige regler vedrørende udenlandske avlspartnere - det kan du tjekke under racens 

avlsrestriktioner. 

 

Og dette står i pixi borgen:  

Krav ved grænseoverskridende parringer 
Hvor mange gange må en hanhund bruges? 
Det anbefales, at en hanhund kun bruge fem gange inden for IHF. De avlsansvarlige skal være 

opmærksomme på dette. Yderligere parringer kan tillades, når afkommet er blevet vurderet. 

Hvad kræves af en tæve? 
En tæve kan kun få tilladelse til parring med en han I et andet land, hvis tæven er avlskåret i hjemlandet. 

Avlskåringen skal være sammenlignelig med ZTP.  

Hvad kræves af en hanhund? 
Der gælder samme regler for en hanhund, som for tæven, også selvom tævens hjemland ikke kræver en 

avlskåring før hunden kan indgå i avl. 

 

 


